
 

DE WESTERBIE 
 

secretariaat: Dirk Desmadryl Westouterstraat 84 8970 Poperinge  tel.:  057/33 48 65 

             e-mail: dirkdesmadryl@telenet.be             gsm:  0498/84 45 15 

 

REIS – ZATERDAG 5 JULI 2014 
Tienen, Hoegaarden, Houthalen-Helchteren 

Suikermuseum, Tuinen, Bijenstand, Beeldentuin 

 

PROGRAMMA 
 

 7.30 uur: vertrek Ieper, parking Sunprotex – FLV, vroegere Expohallen. 

 9.30 uur: aankomst Tienen, boterkoeken met drank, bezoek Suikermuseum 

met gids. 

 11.30 uur: vertrek  naar Hoegaarden, middagmaal: dagsoep, varkensgebraad 

met champignonsaus en kroketten, dame blanche , 1 drank inbegrepen. 

 Bezoek tuinen van Hoegaarden met gids. 

 15.45 uur: vertrek naar Houthalen-Helchteren. 

o Ofwel bezoek bijenstand en allergievriendelijke tuin ‘Op ’t Sonnis’, 

imker Albert Vandijck, drankje. 

o Ofwel bezoek Beeldentuin Staf Timmers, drankje. 

 18.45 uur: vertrek naar Ieper. 

 21.00 uur aankomst: Bistro De Golf. Avondmaal: bordje met groenten 

(tomaten, salade), twee boterhammen, kaas, ham en paté, boter, mosterd op 

tafel en warme aardappeltjes met de pel met lookboter, 1 consummatie. 

 

De bus vertrekt STIPT om 7.30 uur. Een versnapering of een stuk fruit 

meenemen kan nuttig zijn. 

Kostprijs: 50 euro, hierin zijn begrepen: busreis, toegangen, gidsen, fooien en 

alle maaltijden. 

Inschrijven: voor 20 juni bij Patrick Caesteker, patrick.caesteker@telenet.be 

of 057/20.21.81. Daarna 50 euro per persoon overschrijven op nr. BE21 7383 

1207 6203 van De Westerbie. 

 

 
 

 

Het gloednieuwe Suikermuseum omvat verscheidene afdelingen, gespreid over de 3 verdiepingen en alle aspecten 

komen aan bod: de boeiende sociale geschiedenis, de bietenoogst, de honingproductie van de bijen, tot alle mogelijke 

toepassingen van suiker.  

 

Educatieve bijenstand Op ’t Sonnis. Op deze bijenstand wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bijenflora. Een 

bezoekje aan de alllergievriendelijke vaste plantentuin is zeker de moeite waard. Aan de hand van de aanwezige 

gunstige en ongunstige planten, die eventueel een allergie veroorzaken, kunnen mensen ervaren welke planten geschikt 

of ongeschikt zijn voor het aanleggen van een kleurrijke, geurige hypo-allergene tuin! 

 

Staf Timmers is naast schilder en beeldhouwer ook een gepassioneerde tuinier die van zijn tuin een waar kunstwerk 

heeft gemaakt. Je wandelt er van de ene verrassing naar de andere, vol idyllische hoekjes, met eerst een parkje met hoge 

bomen,om dan onder te dompelen in een doolhof van kunst en natuur. Het is niet zomaar een beeldenpark, maar een 

tuin, waar elk beeld zijn eigen plek heeft. Kunst en natuur vormen er een expressief en organisch geheel. 

 

De secretaris,                            De voorzitter, 

Dirk Desmadryl                        Patrick Caesteker 
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